 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Зам.министър Русинова: Близо 146 000 души са включени в мерки за заетост и обучения по ОПРЧР Близо 146 000 души са включени в мерки за
заетост и обучения по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020 г. (ОПРЧР). На около 78 000 от тях е осигурена
заетост, а над 51 000 безработни, неактивни и заети лица са включени в обучения. Близо 45 000 човека са заети в подкрепени по ОПРЧР
предприятия. Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Народното събрание днес. Пред членовете на
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове тя отчете изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 г. и Оперативната
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Бюджетът на ОПРЧР е 2,136 млд. лв. като 98,5% от тях са
програмирани. Стартирали са 152 процедури и 2729 договора, показва отчетът на Министерството на труда и социалната политика.
Ранното детско развитие и обхващането на децата от образователната система са приоритет за правителството, напомни Зорница Русинова.
Тя отчете, че близо 33 000 деца ползват услуги за ранно детско развитие, а над 5 000 деца и младежи са включени в мерки по
деинституционализация. За повече от 51 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване е подобрен достъпът
до социални и здравни услуги. По време на заседанието членовете на комисията подкрепиха националната кампания „Мисията е
възможна“ на ОПРЧР, която заместник-министърът представи. Целта на инициативата е да покаже добрите примери, свързани с
деинституционализацията на грижите за деца и да промени негативните нагласи към децата, ползващи услуги в общността. Нова операция
с бюджет от 8 млн. лв. е „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“. Нейната цел е да укрепи капацитета на
системата за социални услуги чрез подкрепа за създаване на Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и
социалната политика. През настоящата година стартира операция „Патронаж“ за 13 000 възрастни и хора с увреждания. Операция
„Умения“ с бюджет 30 млн. лв. предизвика голям интерес от страна на бизнеса за повишаване на професионалната подготовка на кадрите,
посочи зам.-министър Русинова. Предстои да обявим 6 нови операции, насочени към провеждането на реформата за
деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания, допълни тя. В доклада, представен от зам.-министър Русинова, бе
отчетено и изпълнението на Оперативната програма за храни с бюджет от над 241 млн. лв. Към края на май 2019 г. е програмиран целият
финансов ресурс на оперативната програма. Договорените средства са над 238 млн. лв. Средногодишно чрез нея се разпределят повече от
270 000 пакета с основни хранителни продукти, които достигат до повече от 500 000 лица и членовете на техните семейства. Обществените
трапезарии в 211 общини осигуряват топъл обяд на повече от 50 700 лица в уязвима ситуация. EN ISO 9001:2015 "Административно
обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница
на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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